
الذين يؤمنون ببعض على ما سبق ذكره ((  )) أولئك ((ألن اإلشارة يف قوله:  ياة الدنيا؛احل إمنا يريدون بذلك

  )). الكتاب ويكفرون ببعض

أما  ؛ ولكنمبعىن أن من أراد إحدامها كاملة أضر باألخرى ،أن الدنيا واآلخرة ضرتان :الفائدة الثانية من هذه اآلية

من  قوله تعاىل: (( ل ؛وأما من أراد اآلخرة فإنه ال يفوته شيء من الدنيا ؛من أراد الدنيا فال شك أنه يضر باآلخرة

 كان يريد حرث اآلخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في اآلخرة من نصيب

((  

بالعكس ال تضره إذا قلنا بأن  ،إال إذا أراد اإلنسان إحدامها كاملة وخصوصا الدنيا إذا أرادها أضرت باآلخرة 

  الدنيا أيضا.يؤتينا بأن  )) نزد له في حرثه ((قوله: 

فال يخفف  لقوله: (( ؛وفيها أيضا دليل على استمرار العذاب على من آثر الدنيا على اآلخرة وجعلها بديال عنه

  )) نهم العذابع

بل إم هم  ؛هموال زعماؤ  ،ال آهلتهم ،الفائدة الرابعة: أن هؤالء ليس هلم ناصر ينصرهم ومينعهم من عذاب اهللا

هم ؤ )) وكذلك زعما نا فأضلونا السبيالءوقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبرا مة ((ايلعنون زعمائهم يوم القي

   . )) كلما دخلت أمة لعنت أختها واآلية الثالثة: (( ))  ن الذين اتبعواإذ تبرأ الذين اتبعوا م يتربءون منهم ((

)) يستفاد من هذه اآلية الكرمية:  ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسلمث قال اهللا تعاىل: ((  

  )).            ولقد آتينا موسى الكتابإثبات نبوة موسى لقوله: (( 

)) فإا مؤكدة بثالثة مؤكدات  ولقد آتينالقوله: ((  ؛الشأن وإن مل ينكر املخاطبذي رب اخلويستفاد منه: تأكيد 

أوال إذا خوطب به  :وقد مر علينا أن تأكيد الكالم يكون يف ثالثة مواضع نعم؟ ؛ مع أا مل خياطب ا من ينكر

وقد قال علماء البالغة إنه  ؛به املرتددوإذا خوطب  ؛وقد قال علماء البالغة إنه يف هذه احلال يؤكد وجوبا ؛املنكر

والثالث إذا كان اخلرب ذا أمهية بالغة فإنه يؤكد وإن خوطب به من مل ينكر أو   ؛يف هذه احلال يؤكد استحسانا

  مور هامة فإنه حيسن توكيده .األوهو من ذوات ابتداء يرتدد حىت لو خاطبت به إنسانا 

 من بعده بالرسل وقفينا لقوله: (( ؛موسى من الرسل تبع له من بين إسرائيلالفائدة اليت تتلوها ثالثة: أن من بعد 

أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا إنا )) ويشهد لذلك قوله تعاىل: ((

  . ))والربانيون واألحبار

  )) مريم البيناتوآتينا عيسى بن لقوله: ((  ؛الفائدة التالية: ثبوت نبوة عيسى



كونا   ،عيسى بن مرمي ال أب له قدرا ؛الفائدة التالية: أن من ال أب له شرعا ينسب إىل أمه كمن ال أب له قدرا

قول الوذا نعرف أن  ـ والعياذ باهللاـ من ليس له أب شرعي فهو مثله ينسب إىل أمه مثل ولد الزنا  ؛ليس له أب

ألن العلماء اختلفوا فيمن ليس له أب  ؛بته وليس عصبته عصبة أمهالراجح من أقوال أهل العلم أن أمه عص

أو أا تأخذ نصيبها من اإلرث فرضا والباقي  ؟شرعي هل إن أمه تأخذ نصيبها من اإلرث والباقي لعصبتها

، عصبتها ون ادلألن عصبتها ي ؛قول هو الصحيح والراجحهو الب وهذا األألا هي أب أم هي أم  ؟تعصيبا

وهلذا ما يوجد عاصب يديل بذي فرض بصاحب فرض   ؛فكيف يكونون هم عصبة وهي ليست عصبة ا يدلون

وقد يديل العاصب وقد يديل يعين صاحب الفرض بصاحب الفرض مثل اإلخوة من  ؛كل العصبة يدلون بالعصبة

هي صاحبة ويديل صاحب الفرض بالعاصب كبنت االبن تديل باالبن و  ؛األم يدلون باألم وهم أصحاب فروض

عصبة من ليس له أب  أنأي ه صحيح أنالولذلك  ؛أما أن يديل عاصب بصاحب فرض فهذا ال ميكن ؛فرض

   عصباته. مث الشرعي هي أمه أو 

  )؟ ألولى رجل ذكر ( :احلديثشيخ : الطالب 

ألن غالب إم هم الذكور وإال  ؛لكن خصه بالذكورة أي نعم ما هو باالتفاق أنه ما هو مقيد  الشيخ :

حتوز املرأة ثالثة  السننبوقد جاء يف حديث  ا؛فاألخوات الشقيقات مع البنات عصبة باالتفاق وليس ذكور 

  .وولدها الذي العنت عليه ،ولقيطها ،مواريث: عتيقها

  عنت عليه؟ األخري الذي ذكرا؟عىن الولد الذي المشيخ ما  : الطالب

وولدها الذي العنت عليه معناه إن الزوج إذا رمى زوجته بالزنا والعياذ باهللا بأا زنت وأن ولدها ليس   الشيخ : 

  الولد يكون ألمه وليس ألبيه.منه وحصل اللعان املعروف يف سورة النور فإن 

ية أظهر من آياته وآياته الكون ؛الفائدة التالية: أن عيسى بن مرمي أعطاه اهللا آيات بينات كونية وشرعيةيف أيضا 

ألنه أعطي آيات إحياء املوتى وإخراجهم من القبور وإبراء األكمه واألبرص وأنه يصنع أو خيلق من  ؛الشرعية

فهو آيات  ؛وكذلك أيضا خيربهم مبا يأكلون وما يدخرون يف بيوم ؛الطني كهيئة الطري فينفخ فيه فيطري بإذن اهللا

كثريا الطب فأتى ترقى  احلكمة ألن الطب يف عهده عليه الصالة والسالم  ن: إقالوا ؛بينات كثرية لعيسى بن مرمي

  بآيات ال يستطيع األطباء أن يقوموا مبثلها.

  )).                  وأيدناه بروح القدس الفائدة التالية: أن اهللا سبحانه وتعاىل أيد عيسى جبربائيل ((

وهلذا قال  ؛تسخريهم للخلق أم يؤيدون من أمرهم اهللا تعاىل بتأييدهالفائدة التالية أيضا: أن املالئكة من مجلة 

   ). اللهم أيده بروح القدس (النيب صلى اهللا عليه وسلم حلسان بن ثابت: 



أفكلما جاءكم رسول بما ال تهوى أنفسكم  (( وأم ال يريدون احلق ،الفائدة التالية : بيان عتو بين إسرائيل

  )).  استكبرتم

فإذا  ؛التالية أيضا: أن من استكرب عن احلق إذا كان ال يوافق هواه من هذه األمة فهو شبيه ببين إسرائيلالفائدة 

بين لأو أقر بأنه هذا احلق ولكن استكرب عنه فإنه مشابه  ،استكرب عن احلق سواء حتيل على ذلك بالتحريف

قر به وينكره صراحة ويعرتف بأنه وحنن نعرف أن اخلارجني عن احلق ينقسمون إىل قسمني قسم ي ؛إسرائيل

قسم آخر يستكرب عن احلق وحياول أن حيرف النصوص إىل  ؛فهذا أمره واضح وسبيله على ما مشى عليه ؛عاصي

بعض  اومثال ذالك: دع ؛ألنه يغرت به الناس ؛أشد على اإلسالم من األول ،هواه وهذا األخري أشد من األول

وأطنبوا فيها وصاروا يأتون بآيات وأحاديث متشاات  واجلبواإىل االشرتاكية  ادعو  ،شرتاكيةاالالدول العربية إىل 

ضرب لكم مثال من أنفسكم هل لكم من ما  فيحرفوا إلثبات ما ذهبوا إليه نعم؟ قالوا إن اهللا يقول: ((

 )) يه سواءفأنتم ف )) قال: (( أنتم فيه سواء(( ))   ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقنكم فأنتم فيه سواء

من كان عنده أرض فليزرعها أو  (أيضا  ؛) الناس شركاء في ثالث: الماء، والكأل، والنار (فهذا اشرتاك 

على ما  رزقهم يالذين فضلوا براد افم((بال خنل فتدين من هؤالء الناس  يضااألر  وال ميكن تؤجر ) ليزرعها

لكنه استكبار خبداع و  ؛هؤالء نقول إن هذا نوع من االستكبار م)) احلاصل إ ملكت أيمانهم فهم فيه سواء

  إذا كل من سلك هذا املسلك من هذه األمة فهو مشابه لليهود.؛ وهو أشد من األول

  هو اجلحود وهذا االستكبار؟: الطالب 

  ال    الشيخ :

  األول استكبار؟ الطالب:

  .النصوص ل علىوهذا أيضا مستكرب لكن هو متحي ؛أي نعم األول استكبار  الشيخ : 

وبعض الناس يستكرب عن احلق ألنه أتى  ؛نفسه ألنه خيالف هوى ؛بعض الناس يستكرب عن احلق كطيب عند 

 من هذا.......الرضاع ويش الدين اجلديد وما أشبه ذلك ؟ويش أنت ؟دونه فيقول أنت تعلمينيعتقد أنه  ممن

الواجب أن اإلنسان ما يتبع ما يقيس احلق بقائله وإمنا يقيس احلق بدليله إذا كان ولذلك  ؛ستكبار عن احلقاال

  عنده دليل هذا هو الذي يريد اإلنسان.

 :الفائدة التالية: بيان أن بين إسرائيل انقسموا يف هؤالء الذين جاءوا مبا ال وى أنفسهم انقسموا إىل قسمني

واهللا أعلم إذا كان لإلنسان  وايما يبدفذبون ويقتلون؟ إذا كان . فمن الذي يك؛هوقسم آخر قتلو  ،قسم كذبوه

هذا  ؛وإذا كان األمر أقل اكتفوا بالتكذيب ألم إذا كذبوه نفر الناس منه ؛دعوة قوية مؤثرة اسرتاحوا منه بالقتل



الداعية القوي الذي ال ميكنهم أن يقولوا للناس هذا ليس على حق لو  اأيضا موجود يف هذه األمة فإم إذا رأو 

ماذا يصنعون؟ يقتلونه يدبرون له إما حتيال أو صراحة  هم طائعني على احلق ما قالوا للناس هذا الرجل ما هو

ول الرسول إذا من سلك هذا السبيل من هذه األمة فهو مشابه لليهود و به يتحقق ق ؛حياكمونه ويقتلونه باملشانق

   صلى اهللا عليه وسلم: (لرتكنب سنن من كان قبلكم ) .

  .))  قلوبنا غلف بل لعنهم اهللا بكفرهم فقليال ما يؤمنون وقالوا : ((تعاىل قال اهللا

نعم؟ ويش  )) قلوبنا غلف ((ا ليس حبجة فقالوا مبأن هؤالء الذين مل يقبلوا احلق احتجوا  ذه اآلية:ه يستفاد من

  لقة مغلفة ما يصل إليها قولك.معىن غلف؟ مغ

 :يقول بعض الناس اآلن عندما تأمره باملعروف يقول ؛الفائدة التالية: أن من صنع مثل صنيعهم فهو شبيه م

 ومثل الذين قالوا: (( )) قلوبنا غلف (( :يقول ما هدانا اهللا هذا مثل الذين قالواـ والعياذ باهللا ـ واهللا ما هدانا اهللا 

)) املهم إنه يوجد الناس ودائما نسمع  ما لنا من محيص نا أجزعنا أم صبرناياهللا لهدينكم سواء عللو هدانا 

ـ  ، ما هدانا اهللازوجها أو ما أشبه ذلك قال أنا واهللا ما هدانا اهللا تمثال نصح إنه إذا نصحوا أوالدهم أو املرأة

  والعياذ باهللا. نعم؟ 

  املدخنني يقولون كذلك: الطالب

  . )) قلوبنا غلف ((املهم إن هؤالء نقول قالوا مثل قول اليهود  ؛واملدخنني نعم املدخنني صحيح  :الشيخ  

)) وهذا اإلضراب لإلبطال يعين ليست القلوب  بل لعنهم اهللا قوله: ((ل ؛ثالثا: أن القلوب بفطرا ليست غلفاء

 ؛هو؟ لعن اهللا إياهم بسبب كفرهمغلفاء ما تقبل احلق لكن هناك شيء آخر هو الذي منع من وصول احلق و 

  ففيه دليل على أن الفطرة من حيث هي فطرة تقبل احلق ولكن يوجد هلا موانع .

ال ال؟ فالقلوب وإن كانت إاملانع مل تؤثر شيئا و  االفائدة التالية: بيان أن األسباب مهما قويت إذا زاد عليه

إن األمور ال تتم إال  اهلدى وقد قيل منما متكن  ـ باهللاوالعياذ ـ مفطورة على الدين القيم لكن إذا وجد موانع 

  بوجود أسباا وانتفاء موانعها .

)) وأظن أا تقدم من أن فيها  فقليال ما يؤمنون قوله: ((ل ؛اإلميان يف هؤالء اليهود قليلأن الفائدة التالية: 

طيب هذه القلة هي بالنسبة لإلميان يف قلب  )) فقليال ما يؤمنون (( :خالف بني املفسرين واملعربني يف قوله

 ؛لكمية يعين قليال من آمن منهملفمنهم من يقول إا بالنسبة ؛ ال بالنسبة للكمية ؟ فيها قوالن أيضا إاإلنسان و 

ا  ذإومنهم من يقول إا بالنسبة للكيفية وأن معناها ما يؤمنون قليال يعين وال كثريا فاإلميان معدوم فاإلميان معدوم 

     ما عنده إميان قليل وال كثري فهو معدوم. كان



  ؟ فائدة فيهاللعن  ! شيخ : الطالب

  )) هذا تريد؟ بل لعنهم اهللا بكفرهم ((األسباب كقوله: إثبات أي نعم    الشيخ :

   ؟ال، اللعن جواز اللعنالطالب:  

  ؛ال هذا خرب خرب هذا خرب يعين لعنوا بكفرهم ما يف شك   الشيخ :

   ؟يؤخذ من اخلرب فائدة  الطالب:

  وهي؟  الشيخ :

  ؟فيه أسباب اللعن يلعنتوفرت من : الطالب 

ألن اهللا ى رسوله صلى  ؛ال، لو وجدنا كافرا ما نقول لعنك اهللا لكن ما جيوز أن ندعو عليه باللعنة   الشيخ :

)) أما نعم لو مات  ليس لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم اهللا عليه وسلم عن هذا وقال: ((

  اهللا على الكافرين ما فيها بأس. مثال لعنة أم اللعنة العموم ؛فيجوز اللعن بشخص أي نعمعلى الكفر 

))  وبناء على هذه الفائدة نبطل قول اجلهمية  بل لعنهم اهللا بكفرهم املهم فيها إثبات األسباب وهذا مهم (( 

حيد أن اجلهمية ينكرون األسباب ويقولون إن أفعال اهللا ليست كما مر علينا يف التو   ؛الذين ينكرون األسباب

كما يثبتها القدرية وال ننكرها  حنن ال نثبت األسباب   :وقالوا حتذلقواوأن األشعرية  ؛حلكمة بل هي رد املشيئة

سباب عندها ال ا نعم؟ هم يقولون ما ننكر األ حيصل الشيءإن األسباب  :ولكننا نقول ؛كما ينكرها اجلهمية

لكن السبب ما يكون به الشيء يكون عنده الشيء فإذا كسرت القارورة باحلجر وضرا احلجر واصطدم ا فهي 

لو ذحبت الشاة وماتت يقولون ما ماتت بالذبح أيضا وكذلك  ؛مل تنكسر باحلجر لكن انكسرت عند احلجر

  م؟نع .وهكذا الكالم خرافة باحلقيقة كالم غري معقول ؛ولكن عند الذبح

  : األشعرية؟ ؟الطالب

املهم إننا يف هذه اآلية أثبتنا األسباب وهو أمر فطري حىت لو ترك اإلنسان بل البهيمة  األشعرية؛ نعم  الشيخ : 

تدري  ؟وتستكن من احلر ومن الربد ؟عند اجلوع وتطلب العلف ؟أليست تطلب املاء عند العطش ؛تعرف السبب

أن ذهاا إىل املاء وتشرب تدري  ؛من املطر أو من الربد أو من الشمس ينجيها مثال أن دخلوها يف هذه املغارة 

   .فإثبات األسباب يف احلقيقة  أمر فطري فطر عليها حىت البهائم فطرت عليه ؛من اهلالك وهكذا ينقذها

ولما (( ؛ها إىل لعنة اهللااال تركندرس ؟  )) هذا مبتدأ ولما جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق لما معهم(( 

  )) جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا

  .               ))  كتاب من عند اهللا :  (((لقوله ؛أن القرآن من عند اهللا :يستفاد من هذه اآلية الكرمية أوال



ومعلوم أن الكالم ليس جسما  )) من عند اهللا ((القرآن كالم اهللا تكلم به حقيقة لقوله:  كالمهثانيا: أن القرآن  

  )) هؤالء من؟  إن الذين عند ربك ال يستكبرون عن عبادته يقوم بنفسه حىت نقول إنه خملوق ((

  املالئكة: الطالب

أعيان قائم  اهل ميكن أن نقول املالئكة صفة من صفات اهللا ألن اهللا أضافهم إىل عنده؟ ال، أل   الشيخ : 

الكتاب مبعىن املكتوب وهو الكالم املكتوب ما ميكن أن يستقل بنفسه )) كتاب من عند اهللا ((لكن  ؛ابنفسه

  فهو كالم اهللا عزوجل.

   طيب هل القرآن كالم اهللا لفظا ومعىن؟ نعم 

  ؟لفظا ومعىن الطالب:

يقولون هو كالم اهللا لفظا اجلهمية واملعتزلة  ؛من الذين قالوا إنه معىن ال لفظا ؟ األشاعرة ؛لفظا ومعىن  الشيخ :

بل ق و وأهل السنة واجلماعة يقولون كالم اهللا لفظا ومعىن وهو غري خمل ؛لكنه خملوق مثل باقي املخلوقات ؛ومعىن

  .صفة من صفات اهللاهو 

 )) من عند اهللا (( ه:ولقول )) مصدق لما معهم ((لقوله:  ؛الفائدة التالية وهي الثالثة أظن: التنويه بفضل القرآن

هذا تنويه بفضله وأنه  )) مصدق لما معهم ((لكن قوله:  ؛ولكن هذا معلوم أن ما كان من صفة اهللا فهو كامل

  ما أتى بشيء يكذب من سبقه من الكتب.

وكانوا من قبل لقوله: ((  ؛الفائدة التالية: أن هؤالء اليهود كانوا يعرفون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم سيبعث

مبعىن يطلبون النصر أو يقولون به نعم؟ فهم قبل نزول القرآن،  ،)) يعين يستنصرون ن كفروايستفتحون على الذي

قبل جميء الرسول صلى اهللا عليه وسلم يقولون للعرب إنه سيبعث نيب وينزل بكتاب وننتصر به عليكم وملا 

ألن املعرفة  ؛ما علموا :ومل يقل )) ما عرفوا (( :)) شف قال ولما جاءهم ما عرفوا كفروا به (( جاءهم األمر

ينوا األمر وترقبوه جاءهم ما عرفوا معرفة عينية  وبعدما إم حت ؛ألا كما قالوا انكشاف بعد لبس ؛أخص من العلم

  كما يعرفون أبنائهم. 

ما خضعوا للحق حىت الذين يقرون به ما خضعوا  ـ عليهم لعائن اهللاـ طيب وفيه أيضا الفائدة التالية: أن اليهود 

  ألم كفروا به فيدل على عتوهم وعنادهم. ؛هل

 واللعنة مر )) فلعنة اهللا على الكافرين لقوله: (( ؛الفائدة التالية: أن الكافر مستحق للعنة اهللا وواجبة عليهم

   علينا أا يطرد واإلبعاد عن رمحة اهللا.ونبدأ اآلن بدرس الليلة؟ نعم.



))  َأْجَمِعينَ   َوالناسِ  َواْلَمَالِئَكةِ  اللهِ  َلْعَنةُ  من آية البقرة((املعني لعن  جبواز بعض املفسرين استدلوا الطالب: 

حيب اهللا ورسوله والكافر قطعا ال حيب  ألنهاللعن من ) قالوا منع  يحب اهللا ورسولهه فإنه تلعنال  (وباحلديث 

  اهللا ورسوله ؟

ألا عامة والعموم  ما فيه دليل ، األولاألولأما  ،هتشااملنصوص اللكن هذه من املتشاات هذه من  : الشيخ 

أو نقول إن هذا اللعن هلذا الرجل  ؛والثاين املراد باللعن إما أن نقول املراد باللعن السب ؛ال شك يف جواز لعنهم

لكن هذا املفهوم عورض باملنطوق الذي هو أقوى منه  ؛يدل مفهومه أن من ال حيب اهللا ورسوله فإنه جيوز لعنه

م هويسمي ا )وفالن االلهم العن فالن( كان يقول   ؛هو أن اهللا ى نبيه صلى اهللا عليه وسلم أن يلعن أئمة الكفرو 

  .اهذ عن أئمة الكفر فنهىوهم من 

  يف الصالة؟ كان هذا  : الطالب: 

وما منع يف  يف الصالةألنه ما هو أن ال يلعنه  )) أو يتوب عليهم ((ألن اهللا بني العلة قال:  ،ال ال الشيخ :

وقد قال الرسول عليه الصالة والسالم يف  هو ألن الدعاء يف الصالة جائز من حيث ؛الصالة منع يف غريها

ليس فالعلة أشار اهللا إليها بقوله: ((  ؛فالذي يستحق اللعن جيوز لعنه يف الصالة ) ألعنك بلعنة اهللا ( :الشيطان

فما داموا أحياء فإن اهللا سبحانه وتعاىل مقلب القلوب وكم ))  لك من األمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم

   من أناس كانوا من الطواغيت وأئمة الكفر فصاروا من أئمة اإلسالم .

                               يقولون ى عائشة عندما كانوا يسلمون على النيب صلى اهللا عليه وسلم يقولون السام عليك؟ : الطالب 

ال الفحش و  : إن اهللا ال حيبقال ؛الفحش والتفحش ،من باب التفحشأي نعم اها ألن هذا : الشيخ 

    التفحش.

  ...........الطالب:

  فيجوز لك أن تدعوا على من دعا عليك مبثله لكن  ؛السام عليك :م يقولونحيتمل أو إنه من باب املقابلة أل

   ما هو ذا العموم .

 خلوا بالكم فعل ماضي إلنشاء الذم  )) بئس (())  بئسما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل اهللا بغيا (( 

طيب بئس ونعم هل  ؛فعل ماضي إلنشاء الذم يقابلها نعم وهي فعل ماضي إلنشاء املدح )) بئس ((يا مجاعة 

  مها جامدان أو متصرفان؟ 

  فيها خالف الطالب:



جامدان ما ميكن تقول مثال نعم وجتيء فعل  ؛هذه تدخل تاء التأنيث ما فيها مشكلة ؛ال جامدان الشيخ:

 )) بئسما اشتروا ((وقوله:   امدان إلنشاء املدح أو الذم.فهما ج ؛مضارع وال فعل أمر وال مصدر وكذلك بئس

ألن ما تأيت نكرة موصوفة وتأيت أو أا نكرة موصوفة  ؛ما اسم موصول مبعىن الذي بئس الذي اشرتوا به أنفسهم

إننا جنعلها نكرة موصوفة نعم؟  :هنا قالوا ؛أي بشيء معجب لك ،فتقول: مررت مبا معجب لك ؛نكرة واصفة

 أن يكفروا ((واملخصوص قوله:  ؛ألجل أن نقول إا متييز منصوبة على التمييز يعين بئس شيئا اشرتوا به أنفسهم

وإال يصلح أن نقدرها امسا موصوال لكن مادام عندنا  ؛يعين كفرهم مبا أنزل اهللا )) أن يكفروا بما أنزل اهللا (( ))

   قدرها نكرة لتكون متييزا.نأن خصوص فاألوىل امل

  مصدرية ؟: الطالب

)) فسرها أكثرهم مبعىن باعوا، وهي يف اللغة العربية ليست مبعىن  اشترواوقوله: (( ال تصلح مصدرية  الشيخ :

)) يعين  اشتروا به أنفسهمباعوا بل مبعىن اشرتوا أخذوا اعتاضوا يعين اعتاضوا نعم؟ وعلى هذا فنقول (( 

استنقذوها  استنقذوا أنفسهم واعتاضوا به أنفسهم؛ ألم هم ترجيح هذا وقد قال به بعض املفسرين يعين اشرتى 

على بام؛ ألم هم والعياذ باهللا يعتقدون أم ذه الطريق وهي الكفر أم اختاروا ألنفسهم الطريق األقوم وإال 

م اشرتوا أنفسهم واعتاضوها عن سبيل مهلك هلم؛ وتعبري القرآن مادام الطريق غري األقوم؟ الطريق األقوم؛ فكأ

ميكن أن يكون له وجه فاألوىل أن يكون على ما هو عليه على ظاهره؛ وإال فتفسريها بباعوا أوضح وأقرب، يعين 

ويصري  بئس شيئا باعوا به أنفسهم كفرهم يعين حيث أخذوا الكفر وباعوا أنفسهم؛ ولكن إبقاءها على ظاهرها

املعىن كأم اشرتوا أنفسهم حبسب اعتقادهم من أمر يكون به هالكهم لو أخذوا به، يكون أوىل وأحسن؛ وكأم 

رأوا على هذا التقدير الذي هو ظاهر القرآن كأم رأوا أن الكفر غنيمة وخري يشرتى نعم؟ وينقذون به أنفسهم 

)) يعين ذوام  أنفسهموقوله تعاىل: ((                     من اهلالك.                                      

)) فأن هنا مصدرية والفعل بعدها مؤول  أن يكفروا)) أي كفرهم (( أن يكفروا والنفس تطلق على الذات؛ (( 

مبصدر وهو املخصوص بالذم؛ ويش إعراب املخصوص بالذم أو باملدح؟ إعرابه مبتدأ املؤخر، إعرابه مبتدأ مؤخر؛ 

)) هذه اسم موصول مبعىن؟ الذي؛ واملراد به أي مبا أنزل اهللا القرآن املراد بما )) (( أن يكفروا بما أنزل اهللا ( (

)) هؤالء اليهود كفروا مبا أنزل  ولما جاءهم كتاب من عند اهللا مصدق لما معهمبه القرآن ألنه قال باألول: (( 

)) والبغي فسره كثري  يكفروا )) مفعول ألجله عامله قوله: (( ياأن يكفروا بما أنزل اهللا بغاهللا وهو القرآن (( 

منهم باحلسد؛ والظاهر أنه أخص من احلسد وأنه متضمن ملعىن العدوان؛ ألن الباغي هو العادي كما قيل على 

الباغي تدور الدوائر؛ وقيل: البغي مرتع مبتغيه وخيم؛ فالبغي ليس جمرد احلسد فقط نعم قد يكون من أسبابه 



احلسد، قد يكون من أسبابه احلسد والذين فسروه باحلسد فسروه بسببه؛ ولكنه يف احلقيقة جيب أن نفسره بظاهره 

   وأنه عدوانا محلهم عليه احلسد.                                                                                                

)) يعين باغني يف  ما أنزل اهللا بغيا أن ينزل اهللا من فضله على من يشاءأن يكفروا ب. طيب وقوله: (( 

قل بفضل اهللا )) املراد بالفضل هنا الوحي القرآن؛ قال اهللا تعاىل: (( أن ينزل اهللا من فضله (حسدهم (

 )) والفضل يف اللغة على من يشاء من عباده )) وقوله: ((وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون

الفضل زيادة العطاء، الفضل زيادة العطاء هذا يف اللغة واملراد به هنا القرآن أو الوحي؛ وقد مر علينا فيما سبق يف 

 أصول التفسري إن املعىن غري املراد، املعىن ما يقتضيه اللفظ حبسب اللغة، واملراد ما يقتضيه السياق نعم؛ وقوله: ((

)) اسم موصول ويعىن به من؟ املسلمون، نعم؟ القرآن  من ()) ( اءعلى من يش )) ((على من يشاء من عباده 

كتاب أنزلناه عليك لتخرج الناس من حقيقة نزل على النيب عليه الصالة السالم نزل على النيب للناس (( 

ل )) األوىل أن نفسرها ونقول املراد ا الرسو  من فضله على من يشاء)) فعليه أن نقول: ((  الظلمات إلى النور

على من صلى اهللا عليه وسلم.                                                                         وقوله: ((

)) كل آية فيها  على من يشاء ((  )) ويش معىن املشيئة ؟ اإلرادة الكونية ما هي الشرعية وهنا قوله: يشاء

ة جمردة؛ وهلذا نقول من يشاء املراد به حممد صلى اهللا عليه قيدة باحلكمة فليست مشيئاملشيئة يا مجاعة فهي امل

 من عباده ))؛ طيب وقوله: ((اهللا أعلم حيث يجعل رسالتهوسلم ولكنه أهل هلذا اإلنزال كما قال اهللا تعاىل: ((

  عامة؟ال)) املراد بالعباد هنا العبادة الشرعية وإال العبادة 

  : الشرعية ..العامة الطالب 

  طيب لو كان بدال نشوف اآلن، على من يشاء من املؤمنني، على من يشاء من خلقه ويش املراد؟ الشيخ : 

  اخللق  الطالب:

ختتلف؛ لكن هل اآلية هنا على من يشاء من اخللق وتكون املشيئة عامة يف مجيع املخلوقات ولكنه إذا   الشيخ :

ان؛ وهنا يكون متعلق املشيئة أعم، يكون متعلقة قرنت باحلكمة صار ما هي تنزل إال على هو أهل للرسالة واإلمي

بعض  هاملشيئة أعم؛ إذا قلنا من عباده املؤمنني صار متعلق املشيئة أخص؛ ولكنه يزول احملظور الذي قد يتومه

الناس أا تنطبق على أن يكون الكافر رسوال؛ ولكننا إذا عرفنا أن املشيئة مقيدة باحلكمة انتفى هذا االحتمال 

   من فضله.  م)) الذين تقتضي احلكمة أن ينزل اهللا عليه على من يشاء من عباده ((وصار 

يعين  ؛الباء للمصاحبة )) بغضب ((أي رجعوا  )) باءوا (( ـ أعوذ باهللا))  فباءوا بغضب على غضب قال: ((

إن  :وهلذا قال بعض الناس ؛للتعظيم كرهون ؛ن ؟ من اهللا سبحانه وتعاىلأيحبني لغضب غضب من رجعوا مصط



وقوله:  ؛املراد بالغضب غضب اهللا سبحانه وتعاىل وغريه حىت املؤمنني من عباده يغضبون من فعل هؤالء وتصرفهم

فما هو  ؛يعين غضب زائد على غضب آخر قبله )) ظلمات بعضها فوق بعض (( كقوله:  )) على غضب ((

ـ  والعياذ باهللا ـ نعم نقول الغضب الذي باءوا به أم  بله؟وما هو الغضب الذي كان ق ؟وا بهءالغضب الذي با

 والغضب السابق أم كانوا يقتلون األنبياء (( ؛)) هذا غضب فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به((  كفروا مبا عرفوا

ألنه قد يكون ؛ )) والغضب الثالث أيضا كلما جاءهم رسول بما ال تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون

قد  ؛)) يعين كرة بعد كرة ثم الرجع البصر كرتين كقوله تعاىل: ((  )) باءوا بغضب على غضب ((معىن قوله: 

ينزل على من  تعاىل منها أيضا البغي والعدوان واحلسد إن اهللا ؛كثرية  تيكون الغضب على غضب يعين غضبا

أشياء توجب الغضب فركبت عليهم أنواع من  واقالورمبا يكون أيضا أكثر من هذا أم  ؛يشاء من عباده

   .الغضبات والعياذ باهللا

وله  ؛ومثل هذا يسميه أهل البالغة: اإلظهار يف موضع اإلضمار ؛وهلم :)) مل يقل وللكافرين عذاب مهين ((

 ؛املخاطب فائدة الثانية؟ تنبيهال ؛الفائدة األوىل: إرادة العموم ليشمل العذاب هلم ولغريهم هذه فائدة ؛فوائد

ألن اهللا لو قال: وهلم عذاب مهني هل  ؛الوصفا الفائدة الرابعة: احلكم عليهم ذ ؛والفائدة الثالثة: بيان العلة

صاروا مستحقني هلذا  )) وللكافرين ((كفر لكن ملا قال: الهم كفار وال ما هم كفار؟ اآلية ما حكمت عليهم ب

وبيان العلة كذا؟ ويش بعد؟ واحلكم عليهم مبقتضى  ،وإرادة العموم ،ائد أربعة: تنبيه املخاطبو إذا الف ؛الوصف

  مبقتضى هذا الوصف بأم كفار.  كم على هؤالءاحل هذا الوصف

 وهذا من مطابقة العقوبة لسببها (( ؛أي ذوا إهانة وإذالل )) مهين ((وقوله:  ؛مبعىن عقوبة )) عذاب ((وقوله: 

)) عوقبوا بأي ستكبرتم ففريقا كذبتم ستكبار (( ااالم على هذا الكفر )) ملا كان احلامل هل فكال أخذنا بذنبه

ـ )) يهينهم ويذهلم ولو مل يكن من إذالهلم  مهين وللكافرين عذاب والعياذ باهللا ((ـ هانة ذا العذاب اإلشيء ب

  )) خسئوا فيها وال تكلمونا (إال قول اهللا جل وعلى هلم:  ـ والعياذ باهللا


